Шановні колеги!
Просимо звернути Вашу увагу на нові події та конкурси, а також нагадування, у
порядку першочерговості, які пов'язані із французько-українським університетським
та науковим співробітництвом.
Приємного Вам читання)
1. Нагадування: 4-та міжнародна літня школа соціальних та гуманітарних студій в
Україні (15 квітня 2012р.)
Четвертий рік поспіль Посольство Франції в Україні з українськими (історична
платформа "historians.in.ua", школою докторських студій Києво-Могилянської академії
та Державним університетом м. Житомир), французькими (Школа вищих соціальних студій
(EHESS), російськими (Французько-російський центр соціальних та гуманітарних наук
м. Москва) партнерами, а також науковим проектом "Зрозуміти насильство у Росії",
кафедрою українських студій університету м. Оттава, проводить літню школи
соціальних та гуманітарних наук для аспірантів та молодих науковців з усього світу.
Цього року школа відбудеться з 4 до 10 липня у Житомирі навколо теми: "Насильство
та його наслідки на території радянського та пострадянського простору".
Робоча мова: англійська.
Остання дата подання заявки на участь: 15 квітня 2012 року.
Читати анонс та завантажити анкету учасника:
http://www.ambafrance-ua.org/Appel-a-candidatures-3eme-ecole
http://www.ambafrance-ua.org/Ogoloshennya-naboru-do-4-yi
2. Нагадування: конкурс НАН України та CNRS на проведення українсько-французьких
семінарів (15 квітня 2012р.)
Національна академія наук України (НАН України) та Національний центр наукових
досліджень Франції (Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS) оголошують
конкурс на організацію в 2012 - 2013 рр. двосторонніх наукових семінарів у всіх
сферах фундаментальних досліджень, які будуть проводитись в Україні та у Франції.
Конкурс відкрито до 15 квітня 2012р.
Заявки подаються одночасно: українським керівником - до Відділу міжнародних
зв'язків Президії Національної академії наук України; французьким керівником - до
CNRS. Документ має бути відредаговано англійської мовою.
Загальна кількість учасників не має перевищувати 20 осіб, з яких, мінімально,
половина має бути з країни проведення семінару.
Період проведення семінарів: з 15 вересня 2012 р. по 15 вересня 2013 р. Загальна
тривалість заходу не може перевищувати 3 дні. Додаткові дні можуть бути надані
учасникам від сторони, яка направляє, для відвідувань дослідницьких центрів,
діяльність яких відповідає тематиці семінару.
Сторона, що приймає, бере на себе витрати пов'язані з організацією семінару,
зокрема, витрати за проживання. Сторона, яка направляє, бере на себе транспортні
витрати своєї делегації.
Детальніше:
<<https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article3121>>
<<http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/120131.aspx>>
3.Нагадування: конкурс програми Дніпро (14 травня 2012 р.)

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та
Міністерство закордонних та європейських справ Франції (MAEE) відкривають новий
конкурс в рамках програми Дніпро.
Нагадаймо, що метою цієї програми є розвиток наукових та технологічних обмінів на
високому рівні між дослідницькими лабораторіями двох країн, із наданням особливої
підтримки новим співробітництвам та участі у проектах молодих науковців.
Конкурс відкрито для всіх українських та французьких наукових команд, які бажають
створити чи розвити спільний науковий проект.
Заявка на участь має бути подана спільно українськими партнерами до Агентства та
французькими партнерами до оператору МAEE Ежід до 14 травня 2012 року (14.00,
паризький час).
Лауреати конкурсу отримують двохрічне фінансування (2013-2014 рр.) від MAEE та
Агентства з питань науки, інновацій та інформатизації, і може бути використано для
2-ох відряджень на рік для кожної із сторін (З Франції до України і навпаки).
Детальніше:
<<http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/dnipro>> (для французьких
учасників)
<<http://dknii.gov.ua/index.php/2010-07-13-09-19-57/2011-01-28-14-27-102>> (для
українських учасників)
4. Конкурс стипендій українського уряду (15 травня 2012 р.)
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту відкриває конкурс стипендій 2012 року
на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за
кордоном.
Конкурс відкрито для:
1) студентів державних вищих навчальних закладів денної форми навчання
2) аспірантів державних вищих навчальних закладів з відривом від виробництва
3) наукових і науково-педагогічних працівники,
Більше інформації: 12.04.04 - appel a candidature.doc (французькою)
<<http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/novini/povidomlennya/9090-ogoloshennyaministerstva-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrajini >>(українською)
5. Міжнародні програми наукового співробітинцтва (PICS) 2013-15 CNRS - НАНУ / ДФФД
(31 травня 2012р.)
Проект PICS - це різновид наукових проектів підготовлений та поданий спільно двома
командами науковців, одна з яких працює в CNRS, а друга - за кордоном. Такі проекти
тривають 3 роки без можливості поновлення, та мають на меті зміцнити та
формалізувати вже існуюче наукове співробітинцтво, яке вже мало як результат,
впринаймні, одну спільну публікацію. PICS дозволяє науковим лабораторіям
прікріпленим до CNRS (UPR/UMR) отримати додаткове фінансування на відрядження,
організацію семінарів та робочі наради.
Організми, які фінансують:
в Україні: Національна академія наук України та Державний фонд фундаментальних
досліджень / у Франції: Національний центр наукових досліджень (CNRS)
Учасники конкурсу:
в Україні: всі наукові команди/лабораторії / у Франції: лабораторії підлеглі CNRS
(до яких входять й мішані команди UMR)
Остання дата подання:
31 травня 2012 р.

Детальна інформація:
Французькою:
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article15
Українською:
- для інституцій НАНУ:
http://www.nas.gov.ua/Announcement/Publishers/vmz/vmz_sszp/Pages/29.aspx
- для інших наукових установ (зокрема університетів):
http://www.education.gov.ua/
З повагою,
Команда CFUCUS

